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A XL. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke 

Az 1993. évi pályázatra 270 pályamunka érkezett, amelyből 86 az ifjúság kate-
góriába tartozik. A határainkon kívüli magyarság köréből 95 pályázatot kaptunk: 70 
Románia, 10 Szlovákia, 7 Kárpátalja, 8 Vajdaság területéről érkezett. A pályamunkák 
összterjedelme 20609 oldal, amelyekhez jelentős mennyiségű illusztrációs anyag 
tartozik: 2784 db fénykép, 1029 db rajz, 118 db térkép, 298 db kotta, 10 db 
magnókazetta, 6 db videokazetta 75 db diapozitív. A pályamunkák tematikus 
megoszlása szerint ismét legnépszerűbbek a szokásfeldolgozáisok (50), valamint a 
vallásos életet (41) a családtörténeteket, életsorsokat, társadalomnéprajzi és 
helytörténeti témákat (41) bemutató munkák. Népköltészettel, gyermekfolklórral 23, 
gazdálkodással 19, mesterségekkel, vásárokkal, kisiparosokkal 12, népi építészettel 
16, népművészettel, viselettel 17, táplálkozással, népi orvoslással, etnobotanikával 21, 
nyelvjárási témakörrel 30 pályamunka foglalkozott. 

A dolgozatokban igen sok figyelemre méltó ismeretanyagot mutatnak be a szerzők. 
Az anyaggyűjtés alapján készült leírásokban azonban sokszor hiányzik az adatközlők 
megnevezése, életkora, foglalkozása, a kérdőíves gyűjtéseknél a kérdőívek 
megnevezése. Ezen kívül gyakran hiányzik a pályázók pontos címe, foglalkozása, 
életkora. A személyes adatok nagyon fontosak számunkra a pályázatok besoro-
lásánál. Ebben az évben is sajnos több levél jött vissza azzal, hogy a címzett isme-
retlen. Kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy a jövőben - abban az esetben is, ha nem 
postán juttatják el hozzánk munkáikat - pontosan tüntessék fel lakcímüket. 

A beküldött pályamunkák bírálatában a Néprajzi Múzeum munkatársain kívül az 
MTA Néprajzi Intézete, a Nyelvtudományi Intézet, az ELTE Folklór Tanszék, a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum és a legtöbb pályazatot beküldő megyei múzeumok 
munkatársai vettek részt. Az országos bíráló bizottság 1993. május 6-án Selmeczi 
Kovács Attila elnökletével a Néprajzi Múzeumban ült össze. 

A zsűri tagjai voltak: Hajdú Mihály - az MTA Nyelvtudományi Intézetének mun-
katársa, Tátrai Zsuzsanna és Benedek Katalin - az MTA Néprajzi Intézetéből, Kecskés 
Péter és Csukás Györgyi - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai, Hála József - a 
Néprajzi Társaságtól, Verebélyi Kincső - az ELTE Folklór Tanszékéről, Szűcs Judit 
(Csongrád), Bereczky Ibolya (Szolnok), Gulyás Éva (Szolnok), Magyari Márta 
(Debrecen), Kücsán József (Sopron), Vida Gabriella (Miskolc) - a megyei múzeumok 
néprajzos munkatársai, Györgyi Erzsébet, Molnár Mária, Szacsvay Éva, Forrai Ibolya, 
Fejér Gábor, Lackner Mónika, Horváth Gyula, Újváriné Kerékgyártó Adrienne, 
Szemkeő Endre, Koltay Erika - a Néprajzi Múzeum munkatársai. 

A beérkezett pályamunkák közül 24 első díj, 29 második, 45 harmadik díj került 
kiosztásra. A helyezetteken kívül számos pályázó kisebb pénz-, könyvjutalomban 
illetve dicsérő oklevélben részesült. 

Az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatot a Néprajzi Múzeumon kívül 
számos intézet, alapítvány és könyvkiadó is támogatta, akiknek köszönetet mondunk 
segítségükért: Bethlen Gábor Alapítvány, Honismereti Szövetség, Csehszlovákiai 



Magyar Kultúráért Alapítvány, Lakatos Demeter Egyesület, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Szentendre, MTA Nyelvtudományi Intézet, Néprajzi Társaság, MKM Etnikai 
és Nemzeti Kisebbségi Főosztály, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Alapítvány, Gondolat Könyvkiadó, Corvina Könyvkiadó, Századvég Könyvkiadó, 
Téka Könyvértékesítő Vállalat. 

Továbbá köszönetet mondunk minden pályázónknak, a sokszor névtelenül sze-
replő szakkörvezetőknek és tanároknak, hogy ebben az évben ismét gazdagították 
értékes munkáikkal a néprajztudományt. 

FELNŐTT KATEGÓRIA 

L díjas pályamunkák 

Beregszászi Ferenc, Barabás: Barabás község múltjából I-IV. kötet. - Bodnár Lajos, 
Mátyóc (Matovské Vojkovce): Mindennapi kenyerünkért az Ung-vidéken. - Dravicky 
Imre, Hajdúnánás: A hajdúnánási legelő (köz)birtokossága históriájának rövid 
summázata. — Faragó Jánosné, Jászárokszállás: Jelesnapok Jászárokszálláson I. 
Adventi ünnepkör. - Cs. Gergely Gizella, Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc): A 
régi szőttesek és varrottasok összeállító szélvarrásai. A régi szőttes és varrottas 
darabok összeállító és befejező varrásai. - Gub Jenő, Szováta (Sovata): Adatok a 
Küsmödpatak népi növényismeretéhez. - Janitsek Jenő, Kolozsvár (Cluj-Napoca): 
Bardócszék hely- személy- és állatnevei. Torockó és Torockószentgyörgy hely- és 
családnevei. - Lator Ilona, Visk (Viskovo): Gyermekjátékok és mondókák Visken -
Lőrinczi Ferenc, Ára patak (Araci): Ára patak népi növényismerete. - Lőrinczi 
Vendelné Dénes Etelka, Árapatak (Araci): Fonalfestés festőnövényekkel Árapatakon. -
Mayer György, Kaposmérő: Egy faluközösség kialakulása és megszűnése. - Mihályfft 
Márta, Veszprém: Egy majorság története a század első feléből. - Raffai Judit, 
Szabadka (Subotica): Ludasi felnőttviselet a XX. században. - Raj Rozália, Szabadka 
(Subotica): Tisztaszobák Doroszlón. - Raj Rozália-Nagy István, Szabadka (Subotica): 
Kisasszonynapi búcsú Doroszlón. - Rácz Sándor, Makó: Folklór biblia ül., 
Kiskunsági igaz mesék. — Rudinszky István, Kunszentmiklós: Kunszentmiklósi 
lakodalmas. Lakodalmi szokások Kunszentmiklóson és környékén. — f Seres András. 
Moldovai magyar népmesék — Szobi Mátyás, Felsőszecse, (Horna Sec): Életrajz. -
Wass György, Beszterce (Bistrita): A Zselyki Evangélikus Egyházközség az írott éí 
íratlan hagyományok tükrében. 

IL díjas pályamunkák 

Barlos Miklós, Erdőszentgyörgy, (Singeorgiu de Padure). Szalmafonás éí 
szalmakalap a marosszéki Jobbágytelken. - Bencze Sándor, Ada (Ada): Kórógy 
története. - Békés Lajos, Pécs: Történelmi és néprajzi adatok a szabolcsi szénbányá-
szat múltjához. - Bontó Józsefné, Veszprém: Családrajz. Bölcsőnk Reziben ringott. -
Csille Márta, Pécs: A pacskeros mesterség Németbolyban. - Fehér Zoltán, Bátya 
Dramatikus szokások Bátyán. Vegyes folklór adatok Bátyáról. Csávolyi magyar 
bunyevác és sváb néphit. — Harmath Lajosné, Hajós: Felvidéki néphagyomány 
kicsiknek. - Hints Miklós, Kolozsvár (Cluj-Napoca): Közép-Mezőség helynevei. -
Homoky Orsolya, Homok (Holmok): Népi mondókák és gyerekjátékok. - Imet. 
Katalin, Szamoskrassó (Caraseu): Az iskolai néprajzi kör szervezésének tapasztalata 
Szamoskrassón. - Jankus Gyula, Kéménd (Kamenin): A Garam folyónéwe 
kapcsolatos településnevek. - Kajdi Ferenc, Sárvár: A Rába mellékén, valamint a Zab 
vidékén I-IV. kötet. - Kovács Sándor, Pécs: Visszatekintés Izsló évszázadaiba. - Majo 
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Miklós, Szilágynagyfalu (Nusfalu): Szilágynagyfalu települése és népi építészete. -
Molnár Ttvadarné, Fedémes: Szentekről szóló történetek, énekek. - Nagy Angelika, 
Szűrte (Sztrunkovka): Napjaink lakodalmi szokásai. - Sebe Ákos, Nyárádgálfalva 
(Galesti): Nyárádgálfalva oktatási intézményeinek története. — Székely Ferenc, Vadasd 
(Váda$): Nagyállattartás a marosszéki Havadon. - Varga Gyula, Karcag: Önéletrajzi 
írások. - Zajos Ernő, Budapest: Halottbúcsúztató, Recsk, Alsóboldogfalva. 

III. díjas pályamunkák 

Balla Ferenc, Bezdán (Bezdan): Bezdáni Műszövők. - Barizs Dániel, Debrecen: 
Kegyetlen hétköznapok. - Bíró Donát, Szászrégen (Reghin): A szászrégeni állat- és 
kirakodó vásárok. - Bíró Katalin, Tornaija (Safárikovo): Gyermekjátékok, hiedelmek. 
- Borbás László, Alsóörs: Keresztnévadás Alsóörsön és Lovason 1720-1970. - Czébely 
Lajos, Gát (Gaty): Gyermekkorunk költészete. - Czigány László, Zalaegerszeg: A 
káromkodásról (adatok a XVm-XIX. századból). Ragadványnevek (1810-1846). -
Csata Réka Emese, Győr: Élő Népköltészet egy Szatmár megyei Faluban. Strófikus 
/agy kötött szerkezetű dallamok. - Csermák Anna, Pécs: A lány szerepe a családban, 
párválasztás. — Csete Balázs Honismereti Szakkór; Jászkisér: Névnapok, ünneplések 
íászkiséren (A két világháború között) 1919-1933 és ma 1993. - Felföldi Barnabás, 
Nagyatád: A Maros népi halászata. - Frazon Zsófia, Pécs: Kiskanizsa népviseletének 
változásai XEX-XX. században - Gál Irma, Gyergyóalfalu (Joseni): Rózsafüzér Társulat 
szerepe Gyergyóalfalu vallásos népéletében. - Gergely Katalin, Szeged: Rózsafüzér 
ársulatok Gyergyószentmiklóson. - Józsa Istvánné, Karcag: Árnyékban-fényben VII. 
- Kisfalusi János, Rakaca: A rakacai Görög Katolikus Egyházközség krónikája (1970-
1991). A Rakaca patak völgye múltjából. - Magyar Etelka, Temesvár (Timisoara): Mi 
narad utánunk? Bodófalva fennállásának századik évfordulója. - Nagy Ödön, 
dezőfele: Hagyományos és ú j ünnepek, szokások, a családok és a közösség. — Orbán 
\Ászióné, Győr: Családunk élete Szerencsben a XX. század első felében. — Sipos 
'stván, Makó: Jaj de fáj... — Székelyhídi Ferenc, Debrecen: Hortobágyi juhtartás a 
zázadfordulón. — Szigeti György, Halásztelek: Apátfalva népi jogélete IV. - Tamás 
'rén, Kolozsvár (Cluj-Napoca): Virágos kenderem. - Tankó Gyula, Gyimesközéplok 
Lunca de Jos): Kalákarendszer Gyimesben. — Turcza Péter Pál, Ditró (Ditrau): Ditró 
:ereszt- és becézőnévrendszere és névadási szokásai. - Vikár Tibor, Kajárpéc: Az 
:mberi élet fordulói Kajárpécen. - Vitalicsné Zilahy Lídia, Budapest: A juss. — 
Zsigmond József, Temesvár (Timisoara): A magyarói népi táplálkozás gazdasági és 
irsadalmi vonatkozásai. 

FJÚSÁGI KATEGÓRIA 

. díjas pályanninkák 

Bátai Gábor, Kölesd - WitzlZsolt, Tamási: Kölesd, Szekszárdi u . l l ; Hőgyész, Zrínyi 
. 34. — Kajdi Andrea, Pusztaszabolcs: Bokor Katalin a természetgyógyász. -
íezőcsáti Helytörténeti és Néprajzi diákmunkaközösség, Mezőcsát (Vezető tanár: dr. 
"áboros Sándor)-. Babonák, babonás szokások, Szüreti felvonulás és szüreti bál 
lezőcsáton, Szentcsalád-járás, karácsony, karácsonyi játék, betlehemes játékok, 
arácsonyi énekek, szilveszter, gulyafordítás, disznótor és szokásai. — Péchy Mihály 
építőipari Szakközépiskola, Debrecen: Szabó Anita - Kuruc Péter - Jakab Zoltán A 
onyári malom felmérése. — Jakab Márta - Vas Ildikó - Papp Dénes - Som József -
lyalka László Két Hajdúnánási parasztház felmérése 
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II. díjas pályamunkák 

Beéry Tamás, Veszprém: A veszprémi Római Katolikus Legényegylet története 
(1894-1992). - Damásdi Miklós - Ludmány Zsuzsanna - Papp Nóra, Kaposvár: 
Mozaikok Dél-Somogy néphagyományaiból. — Forintos Henrietta, Kaposvár: 
Mozaikok Moklósi néphagyományaiból és történetéből. - Jáger Melinda, Kaposvár: 
Kishegy hegyközség újjáalakulása. - Kiss Zoltán, Torda (Turda): Az aranyosszéki 
Kövend helynevei. - Kozák Éva - Krajcsovics László, Szarvas: „...Szakít egyet a szürke 
pépen s láng-lukba tol..." - Németh András, Csorna: A népi gyógyászat, járványok a 
Rábaközben. - Petőfi Művelődési Ház Honismereti Szakköre, Jászárokszállás: 
Kosárfonás és seprűkötés Jászárokszálláson. - Tóth Julianna, Kungyalu: A szántás-
vetés munkamenetének ismeretanyaga és szókincse. 

III. díjas pályamunkák 

Balogh Edit, Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc): Húsvéti locsolóversek a 
Székelyudvarhely melletti Zetelakán. — Bechler Adrienn, Budaörs: Biatorbágyi német 
népviselet. - Börcsök Éva, Szentmihály: Csípi a szömömet, égeti a körmömet. -Cziczt 
Anikó, Kunhegyes: A dohánytermesztés hagyományai Tiszafüred és környékén. -
Gurubi Eszter - Papp Szilvia, Budaörs: A budaörsi német (sváb) népviselet. - Kosi 
Zsófia, Csíkrákos (Racu): Népi gyógymódok Csíkrákoson. - Lakatos István, Csík-
szereda (Miercurea-Ciuc): Embergyógyítás a Lábniki csángó magyaroknál. — Martény 
Melitta, Pécs: Családom története. — Maturitz Tímea - Ráday Borbála, Hatvan 
Ünnepeink régen és ma. - Máté József - Túróczi Zsolt, Budaörs: Budaörs: 
szőlőtermelés. — Sátai Andrea, Óbecse (Becep: A család vizsgálata. — Szabó Kalliopé 
Veszprém: A Balatonalmádi Római katolikus Egyházközség története és hitélete a XX 
században. - Szabó Krisztina - Pápai Virág, Budaörs: Gyerekjátékok. - Szás: 
Mónika, Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc): A háziállatok betegségei, sérülései 
élősködői és azok népies gyógyítása Gyergyócsomafalván. — Váray Ibolya, Győr: P 
győri rác templom. — Vécsey Dalma, Veszprém: Az állattartás és pásztoréle 
hagyományai, rítusok és hiedelmek lakóhelyemen. - Vinkovits Vera, Budaörs 
Ismerkedés, udvarlás, párválasztás. 

XII. Országos Néprajzi és nyelvjárási Gyűjtőpályázat, 
1994 

A Néprajzi Múzeum meghirdeti a XLI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtő 
pályázatot a következő témakörben: 

Néprajzi témakörök: 
1. A család vizsgálata (Családtörténet, rokonsági viszonyok, munka- és időbe 

osztás, kapcsolatrendszerek. Az életkörülmények alakulása a múltban és a jelenber 
Önéletrajzok, számadáskönyvek, naplók gyűjtése, illetve feldolgozása.). 

2. A paraszti tárgykultúra: munkaeszközök, a háztartás tárgyai, fogyasztási javai 
Lakásbelső, konyha, kamra,viselet. Az eszközkészlet felmérése, régi és mai tárgyleltá 
készítése. Régi tárgyak új környezetben. 

3. Iparosok, kézművesek, specialisták munkája, eszközei, ismeretanyaga. 
4. Házak és melléképületek külső rendje, telekelrendezése. Településrenc 

Felmérések, alaprajzok, térképek. 
5. Kertek, népi növényismeret, speciális gazdálkodási formák leírása. 
6. A hagyományos táplálkozás bemutatása a legújabb változások jelzésével. 
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7. A vándorlás formái és okai: cselédség, kivándorlás, áttelepülés, ingázás stb. 
8. A szőlőhegyek és szőlőskertek hagyományos igazgatása és rendje, a szőlőhelyi 

élet szokásai. Présházak, pincék. 
9. Hagyományos és ú j ünnepek, szokások a családok, közösségek, települések, 

vidékek életében. 
10. Gyermekélet, gyermekfolklór: nevelés, korcsoportok, játék, költészet. 
11. Hiedelmek: a vallásosság egyéni és közösségi formái, liturgikus szokások. 

Orvos nélküli gyógyító és egészségvédő eljárások, természetismeret, testkultúra. 
12. Egy énekes teljes dalrepertoárjának vizsgálata. Közös éneklés, daltanulási 

alkalmak mai falvakban. 
13. Falusi és kisvárosi egyesületek, intézmények története, működése, szervezete, 

tagsága, jelentősége. Önkormányzatok múltbeli szerveződése és működése. 
14. Szabadon választott egyéb néprajzi témák. 
Nyelvjárási témakörök: 
1. Nyelvjárási szókincs, tájszavak, szólások, közmondások. 
2. Nevek és hozzájuk fűződő történetek, magyarázatok: személy- és ragad-

ványnevek, állat- és növénynevek, földrajzi nevek. 
Pályázati feltételek: 
A pályázatra benyújtható munkák lehetnek: 1. Részletes anyaggyűjtés alapján 

készült leírások, feldolgozások; 2. Eredeti adat- és forrásgyűjtések: levelezés, naplók, 
önéletrajzok stb. 3. Fénykép és diasorozatok, archív képek videofelvétele (pontos leí-
rással!) 

Nem adható be a pályázatra nyomtatásban már megjelent, kiadás alatt álló, más 
pályázaton már részt vett, vagy közgyűjteményben elhelyezett munka, valamint 
doktori értekezés, illetve hivatalos munkatervben szereplő kézirat. Visszaküldjük a 
szerzőnek, illetve továbbítjuk az illetékes intézményeknek azokat a dolgozatokat, 
amelyeknek témája nem illeszkedik a pályázathoz (szorosabban vett történeti, 
helytörténeti, műemlékvédelmi stb. témájúak). 

Tudnivalók: 
a./ A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi illetve nyelv-

járáskutatással hivatásszerűen n e m foglalkozik és n e m ezeken a területeken 
szerezte szakképesítését. Egy pályázótól több pályamunkát is elfogadunk, több 
pályázó, vagy szakkör közösen is készíthet pályaművet. A pályázatnak felnőtt és 
ifjúsági tagozata (18 éves korig) van. Összefüggő munkákat részenként nem lehet 
beadni, de több különböző munka alkothat lazán összefüggő sorozatot. 

b . / Ha a pályázók a megyei néprajzi-honismereti pályázatokra vagy a területükön 
megalakult szakmai társaságokhoz juttatják el pályázatukat, akkor azokat két, azonos 
tartalmú és kiállítású példányban kell beküldeni, hogy a múzeumok továbbíthassák 
az országos pályázatra. A megyei pályázatokról a megyei múzeumok szervezetek 
adnak részletes felvilágosítást. A megyei pályázaton való részvétel nem kizáró ok, de 
nem is feltétel az országos pályázaton. 

c./ A pályamunkákon fel kell tüntetni a szerző nevét, pontos címét és 
foglalkozását. Az oldalak, illetve külön az illusztrációk is (rajzok, kották, térképek) 
legyenek folyamatosan, élőiről végig megszámozva. Fényképekről készült 
xeroxmásolatot n e m fogadunk e l illusztrációként. 

d./ A beadott kéziratokat nem küldjük vissza, azok a Néprajzi Múzeum Adattárába 
kerülnek és ott az érdeklődők rendelkezésére állnak. 

A pályázatok írásbeli illetve szóbeli szakmai segítséget kérhetnek a Néprajzi Múze-
umtól. Kívánatos a megjelent gyűjtési útmutatók, kérdőíveket felhasználni a pá-
lyamunkák elkészítéséhez. Ezek a következő témákkal kapcsolatban állnak rendelke-
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zésre: családtörténet, önéletrajz, rokonsági rendszer; szántás-vetés, hordás-nyomtatás-
csépelés, juhtartás; szobabelsők, konyha-kamra, tárgyleltárok; kisipar, mesterség; 
épületfalak, készítések és kapuk, tanyai telekrendezése; csűrök, kertészeti építmé-
nyek, csőszkunyhók, méhesek, kutak, szakrális emlékek, folyami vontatás, csúszó-
járművek; kertkultúra; gazdaságokban, Amerikába irányuló kivándorlás, urbanizáció; 
szőlőhegyi élet, présházak, pincék; ismerkedés-udvarlás-párválasztás, lakodalom, bú-
csú, gyermekjáték; karácsonyi ünnepkör szokásai, jeles napi szokások; falutörténet és 
szájhagyomány és más helyi források alapján; földrajzi nevek, állandó szókapcsola-
tok, nyelvjárási és névtani témák. (Útmutatást dr. Hajdú Mihály egyetemi docenstől 
(ELTE BTK Budapest, V. Piarista köz 1. is lehet igényelni.) 

A pályázatok benyújtási határideje: 1994. március 15. A határidő után érkezett 
pályamunkákat csak a következő év pályázatára fogjuk besorolni. 

Cím: Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattár, Gyűjtésszervezés 1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 12. 

Pályázati dijak: L díj EL díj in . díj 
Felnőtt tagozat: 10000 Ft 7000 Ft 5000 Ft 
Ifjúsági tagozat: 6000 Ft 4000 Ft 3000 Ft 
Valamint pénz- és könyvjutalmak. 
A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a pályamunkákról készített szakmai 

bírálatok alapján. 
A pályázat szakmai elbírálásában a Néprajzi Múzeum mellett közreműködik a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, MTA Néprajzi Kutatóintézete, MTA Nyelvtudományi 
Intézete és az ELTE Folklór Tanszéke. 
Eredményhirdetés: 1994 május, a múzeumi világnaphoz kapcsolódóan. 

N É P R A J Z I M Ú Z E U M 

A Magyar Történelmi Társulat a Fővárosi Tudományos Alap támogatásával 
Budapest történeti pályázatot hirdet 

A pályázat célja, hogy Budapest történetének ismerete meg nem jelent személyes 
visszaemlékezések, dokumentumok és feldolgozások révén új adatokkal bővüljön. 

A feldolgozandó témakör időhatára 1872-1948. Javasolt témakörök: 
• A főváros közüzemeinek története (pl. BESZKART, vágóhidak, kenyérgyár, 

vásárcsarnokok, temetkezési vállalat stb.). 
• A főváros közigazgatásának története (polgármesteri hivatal, kerületi hatóságok). 
• A főváros szociálpolitikája. Egészségügyi, szociális intézmények (kórházak, 

szanatóriumok, árvaházak, szeretetotthonok). 
• Fővárosi egyesületek (társadalmi, kulturális, sport stb.). 
• Budapest és az ország kulturális kapcsolatai. 
• Budapest gazdasági és kulturális életét formáló személyiségek, családok élete. 

A kézirat min. 25, max. 200 oldallehet. A tanulmányokat szakmai zsűri bírálja. 
Pályadíjak: I. díj (1 db.) 50 000 Ft; n. díj (2 db.) 30 000 Ft; ÜL díj (3 db.) 20 000 Ft. 
A pályamunkákat 2 példányban 1994. november 15-ig kérjük beküldeni a Magyar 
Történelmi Társulat címére: 1014 Budapest, Úri u. 53.; vagy 1250 Budapest, Pf.9. 
A pályázat titkos. A művek jeligések. A szerző neve, lakcíme és foglalkozása zárt 

borítékban a pályázathoz csatolandó. Eredményhirdetés: 1995. május 15. 
A pályamunkák egy példánya — mivel a pályamunkákat a Fővárosi Tudományos 

Alap fedezi - a szerzői jogok figyelembe vételével a fővárosi közgyűjteménybe kerül. 

Magyar Történelmi Társula 
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